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Clinical/diagnostic scenario 
Hemoglobinopathieën vallen uiteen in een groep aandoeningen waarbij een onevenwicht optreedt in de 

productie van structureel normale globine ketens enerzijds (thalassemieën) en een groep waarbij structureel 

abnormale hemoglobines geproduceerd worden anderzijds. Een hemoglobinebilan vereist in de huidige situatie 

een electrofetische scheiding, aangevuld met een afzonderlijke chromatografische kwantificatie van HbF, HbA2 

en HbS. Dit is een accurate en reproduceerbare, maar erg arbeidsintensieve techniek voor de bepaling van een 

hemoglobinebilan. Recent werden alternatieve technieken naar voor geschoven. 

Questions 
1° Hoe komt men, volgens de huidige stand van de wetenschap, tot een correcte diagnose van 

hemoglobinopathieën? Is interpretatie mogelijk zonder correcte inlichtingen (ethnische afkomst, ijzerstatus,…)? 

2°  Kunnen we eventueel de werklast i.v.m. de diagnose van hemoglobinopathieën verminderen, door invoeren  

van alternatieve werkwijzen (voor Hb’s in het algemeen, voor A2 kwantificatie…)? 

Sources 
Medline: 

• Zoektermen: Thalassemia [MESH]; Hemoglobinopathy [MESH]; Laboratory Techniques and 

Procedures [MESH]; Diagnosis [MESH]; Chromatography, High Pressure Liquid [MESH], 

Chromatography [MESH] 

• Limits: “English” en (“Practice Guideline” of “review”) 

Sumsearch 

National Guideline clearinghouse 

Centre for Reviews & Dissemination, University of York, UK: omvat o.a. Cochrane library 

Boeken: 

• “Haemoglobinopathy diagnosis”, Barbara J Bain, 2001, Blackwell Science, ISBN 0-632-05577-4 

• “Practical Diagnosis of Hematologic Disorders”, Carl Kjeldsberg, ASCP-Press, ISBN 0-89189-442-X 

Professionele organisaties:  

• www.nccls.org  (National Committee for Clinical Laboratory Standards) 

• www.hbpinfo.com  (Universiteit van Leiden) 

• www.bcshguidelines.com  (British Committee for Standards in Haematology) 

• www.nvog.nl  (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecology) 

• www.gfmer.ch  (Geneva Foundation for Medical Education and Research) 



• www.ahcpr.gov/clinic/uspstfix.htm  (US Preventive Services Task Force) 

• www.icsi.org  (Institute for Clinical Systems Improvements) 

• www.rcog.org.uk (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) 
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h moglobinopathies, Waters HM, Clin Lab Haem. 1998, 20, 31-40. 

− Prenatal and postnatal diagnoses of thalassemias and hemoglobinopathies by H

C m. 1998 Apr;44(4):740-8 
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Originele artikels (CZE): 



− The place of capillary electrophoresis techniques in screening for haemoglobinopathies. Gulbis B, Ann Clin 

aemia on the levels of haemoglobin subtypes: possible consequences for 

Biochem. 2003 Nov;40(Pt 6):659-62 

Originele artikels (Fe-status): 

−  The effect of iron deficiency an

clinical diagnosis. El-Agouza I Clin Lab Haematol. 2002 Oct;24(5):285-9 

Critical Appraisal 
Fe-deficiëntie/klinische inlichtingen 
BCSH, 1998: 

• Als CBC suggestief voor Fe-deficiëntie (microcytose, RBC↓, RDW↑): Hb-onderzoek niet aangewezen 

• alassemia-trait (microcytose, RBC nl of ↑, RDW nl): investigatie voor β-trait (en 

Nederla

bij interpretatie. Beveelt aan vak “ethnische afkomst” op 

• bepaling (HPLC of electroforese) 

El-Agou

oet HbA2 significant stijgen (1,89% tot 2,19%) over 20 weken, HbF niet HbA1c daalde van 

(tenzij bij zwangeren: dringend). Behandel eerst Fe-deficiëntie. Als microcytair beeld persisteert: 

verdere investigatie. 

Als suggestief voor th

eventueel HbE,… afhankelijk van ethnische groep) 

ndse landelijke werkgroep HbP, 2002: 

• Ethnische afkomst kan nuttig zijn 

aanvraagformulier te zetten. Ook familiale anamnese kan nuttig zijn. 

Bij een protocol hoort: volledig bloedbeeld, Fe-status, Hbvarianten-

met HbA2-kwantificatie, bevestiging met sikkeltest of solubiliteitstest (ingeval HbS). 

za I, 2002: 

• Fe-repletie d

6,15 naar 5,25. Conclusie: vooraleer therapeutische beslissingen gekoppeld worden aan veranderingen 

aan HbA2  HbA1c moet Fe-deficiëntie gecorrigeerd worden. 

Techn eieken; r views en guidelines 
BCSH, 1998, ref 1000: 

en, met uitzondering• CBC: bij iedere  neonatale screening 

mie 

ntificatie van A, F, S/G/D, C/E/O-Arab, 

• aanvulling op alkalijne electroforese. 

• 2

• Bloeduitstrijkje: zinvol voor onstabiele Hbs, HbS, thalasse

•  Hb-electroforese, pH 8.2-8.6, cellulose acetaat: voorlopige ide

H en nog enkele minder frekwente Hbs. HbF kan waargenomen worden vanaf 2%. Gesplitste A2-band 

kan waargenomen worden (α versus β, β in aanwezigheid van δ) 

Hb-electroforese, pH 6.0-6.2, agarose gel of citraat agar: als 

Verschillende mobiliteit (pH en specifieke interacties): laat onderscheid HbS versus HbD/G toe, C 

versus E,… Verder steeds uit te voeren bij vermoeden van hoge affiniteits-Hbs zelfs als normale 

alkalische electroforese. 

Chromatografische HbA -kwantificatie d.m.v. electroforese op cellulose-acetaat (en microkolom-



chromatografie): goede techniek, maar erg arbeidsintensief. 

Electroforese met scanning densitometrie is onnauwkeu• rig en onvoldoende voor β-thalassemie-

•  focusing: mogelijkheden verschillen afhankelijk van instrument/reagentia. Verhoogde HbA2 

• wantificatie van HbA2, HbF en  voor detectie en identificatie van een aantal Hb-

• (en moleculaire 

Haemog ra J Bain: 

n van globine-keten abnormaliteiten (uitz: neonato-screening 

• , S/G/D, C/E/O-Arab, H. HbF kan waargenomen worden vanaf 2%. 

• 6.2, agarose gel of citraat agar: als aanvulling op alkalijne electroforese. 

• sitometrie: enkel voldoende bij hemoglobines die in hoge % aanwezig zijn (vb HbS voor 

• n HbA2) 

etrouwbaar? 

• ta-verwerking). Kan gebruikt worden voor 

kwantificatie van HbA, HbA  en HbF en voor de identificatie van Hb-varianten.Voordelen van HPLC: 

Clarke GM, 

diagnose.  

Iso-electric

kan zeker aangetoond worden, maar de methode werd hiervoor NIET gevalideerd: moet bevestigd door 

alternatieve techniek 

HPLC: voldoet voor k

varianten. Is aldus geschikt voor β-thalassemie trait diagnose. HPLC slaagt er meestal niet in om HbA2 

te scheiden van HbE: DD HbE homozygoot versus HbE/βo kan niet gemaakt worden.  

Diagnose van Hbvarianten moet steeds bevestigd worden door confirmatietest 

diagnostiek voor counseling). 

lobinopathy Diagnosis” Barba

• CBC en bloeduitstrijkje: bij elk vermoede

om redenen van beschikbaarheid) 

Cellulose acetaat, pH 8.2-8.6: A, F

Gesplitste A2-band, alsook gedaalde/gestegen waarden kunnen waargenomen worden, mits applicatie 

van voldoende materiaal.  

Hb-electroforese, pH 6.0-

Verschillende mobiliteit (pH en specifieke interacties): laat onderscheid HbS versus HbD/G toe, C 

versus E,… 

Scanning den

DD sickle cell/β-thalassemie), dus NIET voor heterozygote β-thalassemie 

Anion-uitwisselings chromatografie: goede methode voor kwantificatie (va

• Electroforese gevolgd door elutie en  fotometrische bepaling: zeer arbeidsintensief. B

• Iso-electric focusing: scherpere resolutie, scheidt ook andere Hb-varianten. Mogelijkheden verschillen 

van systeem tot systeem. Verhoogde HbA2 kan zeker aangetoond worden, maar NIET nauwkeurig 

gekwantificeerd. Dure test. 

HPLC: geautomatiseerde HPLC (aansturing en da

2

weinig arbeidsintensief, kwantificatie van alle gemeten Hbs is altijd beschikbaar (ook HbA2: β-

thalassemie in 1 analyse gekwantificeerd), identificeert meer Hbs dan chromatografie, HbA2 varianten 

worden herkend dus makkelijker analyse van βδ. Grootste nadeel: kapitaal bij aanschaf, aanzienlijke 

expertise nodig voor interpretatie, enige variabiliteit tussen systemen. 

Clinical Chemistry, 2000: 



• -aantal, MCV (sleutelparameter), 

ssemieën, gestoord bij Fe-deficiëntie).  

• lt wel een aantal Hbs uit elkaar: 

oncentraties en voor snelle 

• 

• zeer goede resolutie. Traag en arbeidsintensief. Goede resolutie (C versus E, O en 

ratuur. Kwantificatie van HbA2 

• 

n 

Chapma

• : 

ties van HbF. Resultaat moet steeds bevestigd worden door alternatieve 

• 

ijk van het toestel en de reagentia. klassieke problemen: HbE/O, 

• 

: enorme reductie in werkvolume. Volledige scheiding 

CBC: essentieel voor de diagnose. Moet minimum omvatten: Hb, RBC

RDW (meestal normaal bij thala

• Hb-electroforese, pH 8.2-8.6, agarose-gels: beperkingen: S/G/D, C/E/A2/O  

Hb-electroforese, pH 6.0-6.2, agarose-gels: beperkingen: E/O, D/G. Haa

C versus E,… Electroforese: traag, arbeidintensief, onnauwkeurig voor lage c

Hbs (HbH, HbBarts) 

Scanning densitometrie: erg onnauwkeurig (c.v. van 30% en meer bij concentraties van 2 à 3%) 

Iso-electric focusing: 

S versus D en G). Preciezere kwantificatie dan standaard electroforese. 

• Capillaire IEF: hybride techniek, combineert precisie van IEF en de automatisatie van HPLC. 

Mogelijkheid van goede Hb-scheiding uitgebreid beschreven in de lite

en HbF (dus niet HbS) werd beschreven en zou goed correleren met chromatografische kwantificatie. 

HPLC: wordt meer en meer de keuzemethode voor screening, voor kwantificatie van HbF en HbA2. 

HPLC werd beschreven als equivalent of superieur aan chromatografie. Mogelijke problemen: HbE e

HbGsubtypes kunnen co-elueren met HbA2. HbS kan ook interfereren met de bepaling van HbA2. HbF 

kwantificatie met HPLC levert iets lagere waarden , dan met de klassieke alkali-denaturatie-methode. 

n CS, Clin Lab Haem, 1999: 

Cellulose acetaat electroforese, alkalische pH: originele standaardmethode (BCSH, 1988). Probleem

sensitiviteit bij lage concentra

methode (meestal citraat agar gel). Electroforese is arbeidsintensief en traag, en vereist belangrijke 

expertise bij de interpretatie.  

Iso-electric focusing: automatiseerbaar,  goede resolutie. Zeer kleine hoeveelheden bloed volstaan. 

Verschillen bestaan afhankel

HbGPhiladelphia/Lepore,… blijven onopgelost. 

HPLC: geautomatiseerde systemen zijn beschikbaar en geven consistente resultaten, reproduceerbaar, 

accuraat. Groot verschil met de andere methodes

is niet mogelijk, maar delen van het chromatogram kunnen afzonderlijk uitvergroot worden door 

alternatieve procedures. Co-elutie van HbA2 en E, HbDPunjab en HbGPhiladelphia.  

HPLC 
Waters, 1998: 

• 

iteit en sensitiviteit: de methode is lineair voor HbA2, F, S, C bij respectievelijk 1,3-4,8%, 0,5-

s de oorsprong en de helling is niet steeds 1 (vb 

HbA2: y = 0,717x + 0,979). Dus referentiewaarden zijn methode-specifiek. 

Bio-Rad “Variant” 

• L inear

77%, 0,5-75% en 7-77%. De rechte snijdt niet steed



• Within-batch CVs blijven <2% bij Hb-waarden boven 2%. CVs tot 20% werden soms opgetekend 

between batch, te wijten aan staalproblemen, trad niet op met WHO-referentiemateriaal. 

Carry-over bedroeg <2% van de piek • 

rden. 

 HbA2 gemiddelde 0,97% lager dan met microchromatografie, 

•  konden 

Wil 9

• 

using, sikkelceloplosbaarheidstest, 

tificatie van HbA2 en HbS door cellulose acetaat electroforese en elutie, kwantificatie van HbF 

• 

• 

A1-overlap); HbF > 10% wordt 

wantificatie 

• 

• 

roforese), omwille van de enorme aantallen 

Papadea

•

• ekende conjugaten (HbA1) en onbekende pieken ), niet betekenisvol voor 

ne stabiliteit, reproduceerbare retentietijden.  

 Goede scheiding HbA  en HbC (<> referntiemethodes: overschatten soms HbC door slechte resolutie). 

. 

• Referentie-waarden voor deze methode werden bepaald en kwamen overeen met die van Bio-Rad, met 

enig verschil bij HbF (0,2%). De auteur verdedigt het bepalen van in-house referentiewaa

• Vergelijking met referentiemethodes:

HbF 1,34% hoger, HbS 1,27% lager, maar hoger bij de hoogste concentraties. 

Test op 271 patiëntenstalen: 2 konden niet geïdentificeerd worden (shift in retentietijd), bij 4

mogelijks problemen bij interpretatie optreden. Deze stalen werden wel gevlagd als varianten. Enige 

ervaring was  nodig voor vlotte interpretatie van chromatogrammen 

d, 1 97: 

Vergelijking Bio-Rad  “Variant” met referentie-methodes: cellulose acetaat electroforese bij alkalische 

pH en citraat agar electroforese bij zure pH, isoelectric foc

kwan

volgens alkali-denaturatie test en structurele analyse van hemoglobines 

Carry over: <1% van de piek-hoogte (HbS en HbA), < 0,1% (absolute waarde) voor HbA2  

Lineariteit: HbA2 en HbS tgo electroforese/elutie; HbF tgo alkali-denaturatie. Geen waarden 

weergegeven. Probleem: HbF-waarden < 0,6% worden niet gemeten (Hb

hoger gemeten (alkali-denaturatie onderschat klasssiek HbF >10%, Schroeder et al). HbA2-k

i.a.v. HbS is vals verhoogd (zoals vermeld in bijsluiter), maar klinisch niet relevant. HbA2- en HbS-

kwantificatie zijn voldoende nauwkeurig voor diagnostiek. 

CV-waarden: probleem bij lage HbF waarden (CV’s tot 20%), overige 0-3,5% 

Detecteert de geteste Hb varianten: HbS, HbC, HbDPunjab, HbE, OArab, Hb Lepore. Extra testen met ander 

meetprincipe zijn nodig als confirmatietest (sikkeltest, elect

Hb-varianten.  

• Conlusie: goede eerste stap, bevestiging nodig door alternatieve techniek. Interpretatie vergt nodige 

deskundigheid. 

, 1996: 

 Bio-Rad Variant tgo electroforese, microkolom-chromatografie, alkali denaturatie.  

Extra-pieken aanwezig (g

interpretatie. Goede baseli

• 2

• CVs (between-day) tot max 2% (meetbereik 0-100%), tgo referentiemethodes met CVs tot 4%

• Lineariteit tgo referentiemethoden: y-waarden 0,98-1,02 (range 0- 100%), r = 0,99-1.  



• , 1%, 5% en 3% (eronder: 

ald met 

• re methode.  

Bru ek

• , ion-exchange Protein-Pak SP-8HR kolom (Waters) 

(enkel voor HbA1c): goede lineariteit, maar HPLC meet 

hoger (y = 0,81x + 2,39). CV’s between-day: < 2%. CV’s voor andere Hbs werden NIET 

oor 4000, mits behandeling met trypsine en regeneratie 

Cotton, 199

• 

die gevallen kan chromatografie-elutiemethode nuttig zijn (die analoge problemen heeft 

• 

 HbC en A2 (onderscheid homozygote HbC en HbC/βo) 

 tot 8% (within- en between-batch) 

•

• methode 

•  Het toestel berust op hetzelfde 

 gevalideerd. 

Muy

. Goede scheiding van HbF, HbA, 

chniek werd niet kwantitatief gevalideerd 

De “Me valideerd voor HbA1c, nooit voor Hb-

Detectielimieten: HbA, HbF, HbS, HbC vanaf respectievelijk 2%

onbetrouwbare retentietijden). 

• Referentiewaarden (op 79 “normale” stalen): in overeenstemming met referentiewaarden bepa

de referentiemethodes. 

• Betrouwbare identificatie van Hbvarianten, ze gebruiken wel steeds een confirmatietest. 

Conclusie: snelle en betrouwba

nn reeft, 1993: 

5x50 mm, 8µm partikels

• 15 min per staal  

• Vergelijking met affiniteitschromatografie 

systematisch 

bepaald. 

• Kolom gebruikt v

9: 

Kwantificatie van HbA2 wordt niet alleen door HbS beïnvloed (verhoogd), maar ook door HbD (vals 

verlaagd. In 

met HbC, HbO en HbE).  

Ou, 1993: 

• 3,5 x 0,46 cm kolom met 5µm poly-aspartaat-silica, 100 nm pore-size (Poly-CAT®), binaire gradiënt in 

pH en NaCl. Effluent afgelezen bij 405nm. 

Goede resolutie van een aantal varianten (HbLos Angeles, HbS, Korle Bol UK, G-Goushatta,…), ook 

scheiding van

• CVs van 2-5%

 Levensduur: 500 runs, kostprijs: ±  1USD per staal aan verbruiksgoederen 

Conclusie: goede scheiding van een aantal varianten, snelle 

• Latere artikels: nog een paar aanvullingen  (extra varianten). 

Primus verwijst naar dit artikel voor de validatie van zijn CLC385 ultra.

principe, maar is nooit specifiek voor Hb-varianten

laert, 2003: 

• gebaseerd op Ou, 1993. Methylsulfonaat-kolom i.p.v.  poly-aspartaat

HbA2/E, HbS en HbC (getest op 30 klinische stalen). De te

omwille van afwezigheid van een integrator.  

narini HA-8160”, net als veel concurrerende systemen, werd ge

varianten.  



Con u

diagnos

Identific onfirmatietest (en eventueel door genetisch analyse i.v.m. 

. Validatie in de literatuur bestaat zowel voor geautomatiseerde toestellen (Bio-Rad: Variant®) als, 

cl sie voor HPLC: HPLC is evenwaardig aan de huidige electrofese-gebaseerde technieken voor de 

e van hemoglobinopathieën. Identificatie en kwantificatie van alle hemoglobines gebeurt in één analyse.  

atie moet steeds bevestigd worden door een c

counseling). HbE/HbA2 worden niet gescheiden. Kwantificatie van HbA2 is onbetrouwbaar in aanwezigheid van 

HbS of HbD

in mindere mate, voor methodes op polyvalente toestellen. HPLC is weinig arbeidsintensief en geschikt voor 

automatisatie. 

Staalcondities 
Brunnekreeft, 1993: 

• Condities nagekeken voor HbA1c. Na 9 dagen op 4°C of 5 dagen bij 22°C: ongewijzigd chromatogram. 

Na 9 dagen op 22°C: verstoord. 

BCSH, 1998: 

• Neonataal, Guthrie-test: vorming van methemoglobines kan optreden. Gevolg: baseline verandert, extra 

 op, pieken verbreden. Te testen binnen 7dagen na afname. Verder geen info. 

Hae g

• , liefst binnen een week (achteruitgang van de resolutie).  Guthrie: cfr 

 

pieken treden

mo lobinopathy diagnosis, Bain: 

EDTA-bloed, te bewaren op 4°C

BCSH

Cli cni al bottom line 
HPLC agnose van 

nieken moet er steeds een confirmatietest volgen (en eventueel genetische 

ana

factoren lectric focusing levert een soms (systeemafhankelijk) goede resolutie, maar is duur en levert 

geïdentificeerde hemoglobines.  

en electrofese-gebaseerde technieken zijn evenwaardige alternatieven voor de di

hemoglobinopathieën. Voor beide tech

lyse ivm counseling). De invoering van HPLC-diagnostiek hangt af van economische/organisatorische 

.  Iso-e

geen kwantificatie van de 

Capillary zone electroforesis is een  beloftevolle techniek in ontwikkeling. 

Voor de diagnose is een volledig bloedbeeld en kennis van de Fe-status noodzakelijk. Ook kennis van de 

ethnische afkomst nuttig zijn bij interpretatie. 

Remarks 
Artikels met capillaire electroforese zijn verschenen na 1998 (BCSH-richlijn). 

van migratie (stel vb 500.000 van Screening wordt internationaal aanbevolen (vb pre-conceptioneel). Invloed 

allochtone afkomst. Mogelijks toename aantal stalen in de toekomst. 

To do/ Actions 
1° Bij iedere aanvraag hoort een volledig bloedbeeld (en Fe-status ingeval microcytair). Onderaan het protocol 

sentieel voor de diagnose van zal vermeld worden: “Een perifeer bloedbeeld en de ijzerstatus zijn es

hemoglobinopathieën.  Gelieve bij uw aanvraag steeds deze resultaten bij te voegen of de analyses aan te 



vragen. Ook kennis van de ethnische afkomst kan bijdragen tot een correcte interpretatie van het resultaat.”  

len: intern de aanvraag blokkeren tenzij er ook een complet aangevraagd is (electronische 

ten 

elijk aanwezig genetische risico voor 

tiënt te informeren en de eventuele partner en 

van patiënt te informeren en op HbP dragerschap te 

Praktische voorstel

aanvraag?); vakjes MCV, MCH, aantal RBC toevoegen aan het protocol?  

Protocols eventueel aan te passen met de volgende commentaren: 

*Bij Kind: Patiënt is drager bevonden van ..... . I.v.m. het mogelijk aanwezig genetische risico voor ernstige 

vormen van HbP is het geïndiceerd de beide ouders (en familie) te informeren en op HbP dragerschap te la

controleren. 

*Bij Jong-volwassen: Patiënt is drager bevonden van ..... . I.v.m. het mog

ernstige vormen van HbP in het nageslacht is het geïndiceerd de pa

familie op HbP dragerschap te laten controleren. 

*Bij ouderen: Patiënt is drager bevonden van ..... . I.v.m. het mogelijk aanwezig genetische risico voor ernstige 

vormen van HbP is het geïndiceerd patiënt en nageslacht 

laten controleren. Voor alle jonge HbP dragers is partneronderzoek aangewezen. 

2° Invoering van hplc-methode in functie van organisatorische/economische aspecten. 

Aangepast uit: Sackett DL. Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM: Churchill Livingstone, 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10321364&dopt=A

bstract (The Brussels experience (ivm screening)) 

ttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10388471&dopt=Ah

bstract (nog meer “Variant”) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9299986&dopt=Abs

tract (isoelectric focusing) idem: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8980373&dopt=Abs

tract  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=7511528&dopt=Abs

tract 

 

 

 

 

 

 

  


